
 زال.ـاختـ-ـذةـاعـالت األكسـتفـ
Les réactions d'oxydo-réduction 

 

I) زال.ـاختـ-ذةـل أكســاعـالتفـ 
1 

 

)(مه حمـهىل محض انكهىسٌذسٌك   mL10وصـت يف أوجىة اختجـبس   3

 ClOH.وضٍف نه ثشادح حـذٌذ , 
 

 مالحظـبد:  
 .2Hغـبص حىـبئً اهلٍذسوجـني هى  شتؼـبلنالن غـبص قـبثم تكـى -
, ميكـه انكشف ػىهـب ثبسؼمـبل حمـهىل  IIاختفـبء احلـذٌذ و تكـىن أٌـىوـبد احلـذٌذ  -

 .IIاحلـذٌذ انصـىدا, حبـٍج ٌتكـىن ساست أخضـش هى هٍذسوكسـٍذ 
 

 استىتـبج: 
 احلـذٌذ حسـت املؼـبدنخ:حـذث تفـبػم ثني أٌـىوبد األوكسـىوٍىو و فهـض   

)(2)(
2

)()( .2
gaqaqS HFeHFe   

  

   أحىـبء انتفـبػم فقـذ فـهض احلـذٌذ إنكتـشووبد وؼـرب ػه هـزا انتحـىل ثبنكتـبثخ: - 
  eFeFe .22 

 

   ثخ:  اإلنكتشووـبد ال تكىن حشح يف احملهىل ثم تكتسجهـب انربوتـىوبد املمٍهخ و وؼرب ػه هزا انتحىل ثبنكتب - 
2.2.2 HeH   

 

 ه وـىػـني كٍمٍـبئٍني.ـثٍ e إنكتشووـبدحيـذث تجـبدل انتفـبػم خـالل  مهحـىظخ:  
 

 
 اختضال-ٌسمى انتفـبػم انزي حيذث خالنه اوتقـبل متجبدل نإلنكتشووبد ثني متفبػهني, تفبػم أكسذح

 
2 

 

)( IIبد انىحـبط كربٌتهىل ـػم حمبـتف *  2

4

2  SOCu  مغ فـهض انضوـك Zn : 
    ٌفقـذ انضوك إنكتـشووبد حست وصف املؼـبدنخ:                   eZnZn .22 
CueCu      تكتست أٌىوـبد انىحبط إنكتشووبد حست وصف املؼبدنخ:         .22   
CuZnCuZn      املؼـبدنخ احلصـٍهخ نهتفـبػم ثزنك هـً:                      22      

 

2األٌىوـبد 

4SO  .ال تتفـبػم, وقـىل أهنـب غري وشـٍطخ أو متفـشجخ 
 

)( تفـبػم فهـض انىحـبط مغ حمـهىل وتـشاد انفـضخ  *  3

 NOAg      : 
ٌفقـذ انىحـبط إنكتـشووبد حست وصف املؼـبدنخ:                    eCuCu .22 
AgeAgتكتست أٌىوـبد انفـضخ إنكتشووب حست وصف املؼبدنخ:                      



AgCuAgCu        املؼـبدنخ احلصـٍهخ نهتفـبػم ثزنك هـً:                 .2.2 2        
 

 مغ فـهض احلـذٌذ:       2Iتفـبػم حمـهىل حىـبئً انٍـىد  * 
      ٌفقـذ احلـذٌذ إنكتـشووبد حست وصف املؼـبدنخ:                 eFeFe .22 
  د حست وصف املؼبدنخ:    إنكتشووب جـضٌئبد حىبئً انٍـىدتكتست     IeI .2.22   
              املؼـبدنخ احلصـٍهخ نهتفـبػم ثزنك هـً:                 IFeIFe .22

2      
 

II) .المـزدوجـة مختـزل/مـؤكسـذ 
1 

 

  
 ػهى األقم. وسمً خمتـِضل, كم وىع كٍمٍـبئً ) رسح أو أٌىن أو جضٌئخ ( ثئمكبوه مىـح إنكتـشون واحذ

 

 
 وسمً مؤكِسذ, كم وىع كٍمٍـبئً ) رسح أو أٌىن أو جضٌئخ ( ثئمكبوه اكتسبة إنكتـشون واحذ ػهى األقم.

 
2 

 

   *   
CueCuختتـضل أٌـىوبد انىحـبط ػىذ تفـبػههـب مغ فهض انضوك حست وصف املؼـبدنخ:     .22 
ٌتأكسذ فهض انىحـبط ػىذ تفـبػهه مغ أٌىوـبد انفضخ حست وصف املؼـبدنخ:          eCuCu .22 
ضدوجخ مٌكـىوبن  2Cuو  Cuني انىـىػني مؼـب, وقـىل أن زا انتحـىل أن حيـذث يف االجتـبهميكـه هلـ 
مؤكـسذ وـشمـض هلـب: /  خمتـضل

Cu
Cu 2   :و وكتـت      CueCu   .22 

 

   *   
Ox   :حست انظشوف انتجشٌجٍخ ميكه أن حيذث تفـبػم نٍتكىن انىىع املـؤكسذ  enOxd .Re    

dRe      :denOx أو نٍتكـىن انىـىع املختـضل Re.  . 
denOx   ني وكـتت:    ؼجـري ػه إمكـبوٍخ حـذوث انتحـىننهت   Re.   
  

وشمض هلـب:  مـختضل/مؤكـسذمـضدوجخ  dReو  Oxٌكـىن انىـىػبن 
d

Ox
Re

  
denOx  حست وصـف املؼـبدنخ: إنكتشووـبد املؤكسذ و املختضل املشافقجـبدل ٌت Re.   

 

 املـضدوجخ -  
2H

H              :2.22 HeH   
 

املـضدوجخ  -  
Fe

Fe 2            :FeeFe   .22 
 

Iاملـضدوجخ  -  

I 2                :  IeI .2.22 
 



III  انتفـبػم ثني أٌـىوبد يف حمـهىل مـبئً.  ـيم:ـمـتع 
   * جتـشثخ: 
)( IIمه حمـهىل كجـشٌتبد احلـذٌذ  mL2وصت يف أوجـىة اختجـبس حـىايل    2

4

2  SOFe حممض ,
)(مض انكربٌتٍك. وضـٍف إىل األوجـىة قطشح قطشح حمـهىل ثشمىغىـبد انجىتـبسٍىو حب  4

  MnOK. 
   

 مـالحـظخ:  
نـىوه انجىفـسجً دمـب ٌذل ػـهى اختفـبء أٌـىوـبد ٌفقـذ حمـهىل ثشمىغىـبد انجىتـبسٍىو   

 .2Mnٍض و تكـىن أٌـىوـبد املىغىـ 4MnO انربمىغىـبد
  

 استىتـبج: 
  : III  3Feإىل أٌـىوـبد احلـذٌذ  II 2Feتتحـىل أٌـىوبد احلـذٌذ  -  

ف مؼـبدنخ األكـسذح:           ـوص  eFeFe 32 
 

بد ـتتحـىل أٌىوـبد انربمىغى -  

4MnO  إىل أٌىوـبد املىغىـٍض2Mn: 
OHMneHMnOف مؼـبدنخ االختـضال:    ـوص 2

2

4 .458   
 

  .ال تظـهش اإلنكتـشووبد يف املؼـبدنخ احلصـٍهخ ىتـاستؼمـبل مؼـبمالد مىـبسجخ ح جيـت -  
    بدنخ احلصـٍهخ نهتفـبػـم:املؼـ  3

2

22

4 5458 FeOHMnFeHMnO 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 األستـبر: حممذ املـشايب ) أونـى ػهـىو (
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